
ПРОЕКТ РІШЕННЯ 
засідання Вченої ради 
 від 23 січня 2014 року 

 
1. Інформацію В.В. Якуби, кандидата філологічних наук, доцента, 

завідувача кафедри англійської філології, щодо підготовки філолога, фахівця з 
англійської мови взяти до уваги. 

1.1. Забезпечувати якісне англомовне академічне середовище для 
студентів усіх освітньо-кваліфікаційних рівнів, у т. ч. через залучення до 
навчального процесу фахівців відповідної кваліфікації з вузів-партнерів та 
англомовних професорів. 

Відповідальна: В.В.Якуба 
Термін виконання: постійно 

1.2. Скорегувати змістову частину поточного оцінювання аудиторної і 
самостійної роботи студентів відповідно до компетентнісного підходу та 
існуючих рівнів володіння іноземною мовою (погодити з партнерами: 
Британською Радою та America House). 

Відповідальна: В.В.Якуба 
Термін виконання: до 01.09.2014 р. 

1.3. Організувати регулярну щосеместрову роботу групи “вирівнювання” 
знань студентів 1-2 курсів, які відстають у навчанні. 

Відповідальна: В.В.Якуба 
Термін виконання: з 01.02.2014 р. 

1.4. Розробити та впровадити окремий навчальний план для студентів, які 
вступають на другий курс, із урахуванням потреб оволодіння професійними 
навичками. 

Відповідальна: В.В.Якуба 
Термін виконання: до 01.09.2014 р.  

1.5. Забезпечити проведення повторних навчальних курсів, які 
викладаються англійською мовою. 

Відповідальна: В.В.Якуба 
Термін виконання: 
протягом ІІ семестру 2013/14 н.р. 

1.6. Скорелювати вимоги до розроблення електронних навчальних курсів 
та їх сертифікації з урахуванням потреб окремих фахових предметів. 

Відповідальні: В.В.Якуба 
     О.П.Буйницька 

Термін виконання: до 01.03.2014 р. 
 

2. Інформацію В.А.Зотової, директора бібліотеки, про виконання 
Перспективного плану розвитку бібліотеки Університету на період до 2013 
року взяти до уваги. 

2.1. Затвердити Перспективний план розвитку бібліотеки Університету на 
2014-2016 рр. 

 



3. Інформацію О.С.Александрової, доктора філософських наук, 
професора, завідувача кафедри філософії, щодо особливостей формування 
корпоративної культури Університету, взяти до уваги. 

3.1. Продовжити діяльність з розвитку корпоративної культури 
Університету, враховуючи результати соціологічних досліджень. 

3.2. Розробити Концепцію розвитку корпоративної культури Університету 
та План її реалізації і подати на розгляд Вченої ради. 

Відповідальні: О.С.Александрова 
Термін виконання: вересень 2014 р. 

3.3. У контексті реалізації проекту “Культура лідерства в Університеті” 
вивчити питання щодо проведення постійно діючих тренінгів з тімбілдингу 
(командоутворення) для співробітників Університету. 

Відповідальні: О.С.Александрова 
      О.А.Зеленюк 

Термін виконання: до 01.07.2014 р. 
 
 4. Затвердити теми кандидатських дисертацій: 

зі спеціальності 07.00.01 – історія України: 
– Ткаченко Ганни Миколаївни у формулюванні: “Родина 

Чарторийських: від удільних князів до магнатів (друга половина XIV – перша 
половина XVII ст.)” на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук 
зі спеціальності 07.00.01 – історія України. (Науковий керівник: Віталій 
Миколайович Михайловський, кандидат історичних наук, доцент); 

– Черкаської Дар’ ї Володимирівни у формулюванні: “Наукова та 
педагогічна діяльність археолога Л.М.Славіна” на здобуття наукового ступеня 
кандидата історичних наук зі спеціальності 07.00.01 – історія  України. 
(Науковий керівник: Олександр Іванович Бонь, кандидат історичних наук, 
доцент); 

– Корнієнко Маргарити Володимирівни у формулюванні: 
“Територіальні візії козацької еліти Війська Запорозького (1648 – 1708 рр.)” на 
здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук зі спеціальності 
07.00.01 – історія України. (Науковий керівник: Віталій Олексійович Щербак, 
доктор історичних наук, професор); 

– Пасічника Івана Миколайовича у формулюванні: “Суспільно-
політичні погляди Павла Скоропадського в історичних інтерпретаціях ХХ – 
поч. ХХІ ст.” на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук зі 
спеціальності 07.00.01 – історія України. (Науковий керівник: Фелікс Львович 
Левітас, доктор історичних наук, професор). 

зі спеціальності 07.00.02 – всесвітня історія: 
– Поцелуйка Анатолія Михайловича у формулюванні: “Українсько-

чеське співробітництво 1993-2012 рр.: політичний та економічний аспекти” на 
здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук зі спеціальності 
07.00.02 – всесвітня історія. (Науковий керівник: Оксана Олексіївна Салата, 
доктор історичних наук, доцент). 

зі спеціальності 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки: 



– Гуньки Анни Миколаївни у формулюванні: “Розвиток шкільної освіти 
з образотворчого мистецтва (друга половина ХХ – початок ХХІ ст.)” на 
здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 
13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. (Науковий керівник: Юрій 
Львович Афанасьєв, доктор філософських наук, професор). 

зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти: 
– Руднік Юлії Вікторівни у формулюванні: “Підготовка вчителів 

початкової школи до застосування інноваційних технологій навчання 
іноземних мов” на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі 
спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. (Науковий 
керівник: Ольга Володимирівна Котенко, кандидат педагогічних наук, доцент). 

зі спеціальності 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія: 
– Щербаня Богдана Олександровича у формулюванні: “Психологічні 

детермінанти суб’єктивного благополуччя студентської молоді” на здобуття 
наукового ступеня кандидата психологічних наук зі спеціальності 19.00.07 – 
педагогічна та вікова психологія. (Науковий керівник: Лідія Іванівна 
Подшивайлова, кандидат психологічних наук, доцент). 
 

5. Схвалити до друку рукопис збірника наукових праць “Педагогічний 
процес: теорія і практика”, №1, 2014 р. (гол. ред. С.О.Сисоєва, д. пед. н., проф., 
член-кор. НАПН України). Рецензенти: О.В.Безпалько, доктор педагогічних 
наук, професор,  директор Інституту людини Київського університету імені 
Бориса Грінченка; Н.А.Побірченко, доктор психологічних наук, професор, 
провідний науковий співробітник НДЛ освітології Київського університету 
імені Бориса Грінченка. 

Видання рукопису здійснити за кошти Благодійного фонду 
імені А.С.Макаренка. 

 
 


